
فهؤالء املثقفون الذين بدرسوا الفقه املقارن وحيطون كتب السنة بني أيديهم يدرسون أدلة الفريقني يرون  الشيخ :

الذي حنن جيب أن نأخذ به ، هذا  أدلة هذا املذهب أرجح من هذه األدلة للمذهب الثاين ، يقولون هذا هو

الذي ينكره البوطي ، ما البوطي ينكر على واحد جائي كما يقال من وراء البقر ، يقول أنا أريد أفهم من 

الكتاب والسنة ، وهو ال حيسن أن يتلوا آية من كتاب اهللا أو حديث من رسول اهللا ؛ ألن هذا أمر جممع على 

  إنكاره ، فاهم علّي أم ال ؟

  فاهم عليك . ئل :السا

طيب ما يف إنسان إذا يرد عليه برد البوطي ؛ ألنه ال يوجد على وجه األرض مسلم حىت ملا أنا قلت له  الشيخ :

أنت تتصور أن هذا اخلجندي ـ يقول عن رجل نصراين فرنسي هداه اهللا وأسلم ـ أقول له واجب عليك تفهم 

غة العربية إطالقا من يصدق إنه يف عامل من املسلمني يقول احلكم الشرعي من الكتاب والسنة وهو ال يعرف الل

إنه جيب على كل مسلم أن يكون جمتهدا ؟ هذا ما يقوله إنسان يا أخي ؛ فهو يف احلقيقة يرد على ناس خياليني 

ت ال وجود هلم يف األرض ، وإذا حتدد املوضوع حينئذ تتبني احلقيقة ؛ إذن مثل الدكتور البوطي اآلن ما رأيك أن

هل يقدر ما يكون شافعي املذهب ؟ أنا أسألك هكذا سؤال صريح هل يستطيع ذلك باعتباره عامل وهو يدرس 

  يف كلية الشريعة ؟

  صحيح ، فقط ما بقدر أجاوب عنه مثل هذا السؤال ألنه هو .. السائل :

  . ...طيب مثل  الشيخ :

  عم يستطيع .من خالل كتابته إذا بدك أجيب عنه من خالل كتابته ن السائل :

  أنا أقول لك من خالل كتابته . الشيخ :

  من خالل كتابته نعم يستطيع . السائل :

  طيب واقعه ما هو ؟ الشيخ :

  ال أعرفه . السائل :

حنن نعرف ، هذه هي املشكلة بني من يعرف ومن ال يعرف ؛ فأنت ـ بارك اهللا فيك ـ ال تعرف العامل  الشيخ :

من الناحية الشرعية ، من الناحية الفقهية ، من الناحية االجتهادية ، أنت تقول  اإلسالمي الذي أنت عايش فيه

يف حدود ما قرأت يف كتاب البوطي وأعجبت به يستطيع ، طيب ما هو واقع البوطي ؟ ال يزال البوطي يعيش 

بينما ما واجب وسيموت ويقول أنا شافعي املذهب ، ما رأيك ؟ وهكذا أكثر علماء املسلمني املوجودين اليوم ، 

  هؤالء العلماء ؟ ما كان واجبا على األولني .



  الواجب على واحد مثل البوطي أن يكون عاملا جمتهدا . السائل :

هذا هو ؛ لذلك احلقيقة واضحة جدا أن مثل البوطي ما الزم يقول أنا شافعي ؛ ألنه جييء الزرقاء   الشيخ :

وآخر يقول أنا حنبلي ؛ وهكذا تفرق علماء املسلمني ويتفرق ويقول ال أنا حنفي ، وآخر يقول أنا مالكي ، 

(( فإن تنازعتم في الرؤوس بتفرق املرؤوسني ؛ لكن ملا يأتوا ويتقاربوا مع بعضهم البعض ويطبقوا آية يف القرآن 

أنت يا أخي  شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال ))

كتور وال تؤاخذين مالك حاسس بأملنا يف هذا املوضوع ، اآلن لو صفينا البوطي والزرقا وما أدري من يصلوا وراء د 

إمام واحد تعرف كل واحد صالته شكل ، هذا الذي يعمل هكذا وهذا يعمل هكذا يكاد يسرت عورته ، وهذا 

ترى هكذا كان الرسول يفعل ؟ ما  يعمل هكذا وهذا يعمل هكذا وكلهم كما يقولون وكلهم من رسول ملتمس

هو السبب يف هذا التفرق ؟ ويف ركن من أركان اإلسالم األربعة العملية أول ركن هي الصالة ، كل واحد صالته 

شكل ، ما هو السبب ؟ ألن فالن يقول أنا حنفي ، والثاين يقول أنا شافعي ، يا أخي ملاذا ال جتمعون أنفسكم 

يصليها كل يوم مخس مرات وعلى رؤوس األشهاد ؟ ما بالكم ال جتتمعون على هذه خاصة يف عبادة كان الرسول 

الصورة الظاهرة ؟ ما نريد بقى ندخل يف األمور النظرية الفكرية فقط ؟ العملية يا هكذا ، يا هكذا ، يا هكذا ؛ 

  هذا االختالف ملاذا يبقى ؟ ألم يتدينون باملذهب ، هذه هي املشكلة .

  يل بسؤال ؟تسمح  السائل :

  . - يضحك الشيخ رمحه اهللا  -ما فقط سؤال واحد ، جود  الشيخ :

  سائل آخر : على هامش السؤال 

  تفضل الشيخ :

  أقول هل جيوز امتحان الناس بألقاب ما أنزل اهللا ا من سلطان ؟ السائل :

  وهي ؟ الشيخ :

  وهو أنه البد أن يقال شافعي أو حنبلي أو مالكي ؟ السائل :

  هذا دعه اآلن . :الشيخ 

  خلينا نسمع من هنا السؤال نعم تفضل ؟ الشيخ :

قرأت يف كتاب أعتقد ألحد السلفيني ال أذكر امسه اآلن يف ملحق رد على رسالة البوطي ، ميكن عباس  السائل :

  ؟ ...

  احلليب : حممد عيد عباسي .



  حممد عيد عباسي نعم . الشيخ :

  يدعوا إىل توحيد املذاهب ؟ السائل :

ال ما صحيح ، ما صحيح ؛ عيد عباسي تلميذي ؛ فأنا أدعوا إىل توحيد املذاهب ؟ هو هذا الذي  الشيخ :

  يوحي يل أن أسألك أنت أنت عارف ما الدعوة السلفية ؟

  ما ملم فيها الصحيح فقط .. السائل :

ا سألتك هل تعرف انظر انظر أنا أسألك تعرف ما الدعوة السلفية ، تقول لست ملما ا مثل إذ الشيخ :

املذهب الشافعي تقول يل لست ملما ا ؟ يا أخي ـ بارك اهللا فيك ـ أنا ما أسألك عن اإلملام ؛ ألن اإلملام ما هو 

حافظ الشيء ، أمل بالشيء أي أحاط به ؛ حنن نتعلم منكم ، حنن ألبان واللغة العربية تعلمناها منكم ؛ فانا ما 

  أسألك عن اإلملام ،

  رف عندك فكرة عن الدعوة السلفية ؟ ما تلم ا ؟تع  الشيخ :

  فكرة بسيطة . السائل :

طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي ؟ هل ممكن أن نفهمها منك إن كانت صوابا نقول لك أحسنت  الشيخ :

  وأصبت وحنن على ذلك ، وإن كان خطأ نبني لك وجهة اخلطأ ، ما رأيك ؟ ممكن نوجه هذا السؤال ؟

  ، الذي عرفته أن املذهب يدعوا الناس إىل ترك .. نعم السائل :

  أوال ليس هناك مذهب . الشيخ :

  مجاعة احلديث أو .. السائل :

ألنه أنت اآلن تريد حتكي عن الدعوة السلفية ، أول ما بدأت تقول الذي عرفته عن املذهب ، ليس  الشيخ :

لذي ندندن حوله ، ، إنه التدين باتباع هناك مذهب ، حنن اآلن حنارب التمذهب ؛ ألن هذا هو التدين ا

  املذهب .

  جتاوزا عن املذهب .. السائل :

  وتفضل . - يضحك الشيخ رمحه اهللا  - طيب أنت جتاوز هذه اللفظة إذا مسعت  الشيخ :

  تدعون الناس لرتك املذاهب أو التمذهب فيها تركها ائيا السائل :

  ايوه الشيخ :

رف احلكم الشرعي ويسلك فيه ويطبقه حىت لو ما كان عاملا أو طالب علم ، والعمل كل إنسان أن يع السائل :

  طبعا هذا الشيء عرفته حاليا من عندك أن هذا احلكي ما صحيح ..



  طيب أنا أريد أصحح . الشيخ :

  احلليب : جزاك اهللا خري ، دقيق الدكتور يا شيخ .

  معليش هو كذلك ؛ ال أريد الذي فامهه أنت . الشيخ :

هذا الذي كنت فامهه ، واآلن الذي فهمته اآلن هو عكسه الشغلة الثانية اليت كنت مستاء منها أن  : السائل

الدعوة لتوحيد املذاهب واخلروج برأي واحد حىت ال تتفرق األمة ، وهذا أنا أعتقد أنه لو كان يف جمال لتوحيدها  

  كان ما اختلف األئمة الذين كانوا متعاصرين ؛ ألنه كان يعين ..

  هذه بضاعتنا ردت إلينا . الشيخ :

امسح منا حاليا ، وكان اختالفهم اختالف من أجل الدين ما من أجل األهواء ، مثل ما حيصل مبعظم  السائل :

علمائنا ، ال أقول كلهم ، معظمهم ألجل أهواء شخصية جيوز ، فقبل كانوا ال ، بل من أجل الدين ، ومن أجل 

   جمال لتوحيدها لتوحدت من أيامهم ؛ أرجوا أنك توضحها جزاك اهللا خري .احلفاظ على الدين ؛ فلو كان يف

هذه بضاعتنا ردت إلينا ، حنن نقول يف كتاباتنا وحماضراتنا توحيد املذاهب مستحيل ، اتفقنا يف النقطة  الشيخ :

  هذه ؛ إذا عندك إشكال حوهلا اطرحه ؟

  هذا الذي قرأته يف كتاب عيد عباسي . السائل :

  أنا أقول لك سبحان اهللا .. : الشيخ

  طاملا هكذا خالص موافق . السائل :

  أنا أقول لك هذه دعوتنا ، هل عندك إشكال حوهلا ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

فقط حنن اآلن يف نقطة من الدعوة ، رايت نريد منشي خطوة ، حنن اآلن متفقون واحلمد هللا على أنه  الشيخ :

ب واحد ، هذا مستحيل وال تؤاخذين رايح أقول لك كلمة قد تكون نابية قليال يستحيل مجع املسلمني على مذه

  لكن برحابة صدرك حتتاج تتحملها ،

( تفرقت اليهود حنن أعرف باستحالة هذا الشيء منك أنت ، ملاذا ؟ ألن عندنا حديث عن الرسول :  الشيخ :

ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وستفترق أمتي على 

هذه هي األمة اإلسالمية ، حنن بقى نطلب التوحيد ؟ نطلب املستحيل ، اآلن أنت الزم تورد علينا  واحدة )

سؤال وإذا ما خطر يف بالك السؤال أنا رايح ألقنك إياه ، إذن إذا كنا متفقني على أن هذا مستحيل إذا كيف 

  نعمل ؟



  الفرقة الناجية .كوا هي   السائل :

جائيك ، كيف نعمل ؟ مادام أنه مستحيل أن املسلمني يتجمعون على مذهب واحد وحنن دعاة إىل  الشيخ :

هذا مستحيل وقد أحضرنا إليك احلديث الذي ما يف واحد يف الس إال هاضمه وسامعه مرارا وتكرارا ، الفرقة 

ميكن اتفاق األمة اإلسالمية على مذهب واحد فما هو العمل  الناجية اآلن أنا سألت سؤاال وأكرره ، إذا كان ال

  ؟ انت عندك جواب هلذا السؤال ؟

  عندي جواب السائل :

  تفضل الشيخ :

  وهو أن نعرف من هي الفرقة الناجية ونكون منها ؟ السائل :

  كويس ، ما هو السبيل ملعرفة الفرقة الناجية ؟  الشيخ :

  هم أهل احلديث والسنة .إتباع احلديث والسنة ، ف السائل :

إتباع  - يضحك الشيخ رمحه اهللا والطلبة معه  - أحسنت جدا ، أنا أرى إنك رايح تسبقنا بالسلفية  الشيخ :

احلديث والسنة ، أريد أرجع معك لواقع املسلمني ، هل هم يتبعون احلديث والسنة حىت يكونوا من الفرقة الناجية 

  ؟ ...

  املسلمني مجيعا أم ؟ السائل :

  ال ، حنن فصلنا لك أن املسلمني ثالث أقسام الشيخ :

  القسم الثالث قصدك السائل :

  علماء ، طالب علم ، مجهور املسلمني . وعليكم السالم الشيخ :

  قسم يتبع وقسم ال يتبع . السائل :

  ما هو األكثر ؟ الشيخ :

  األكثر ما متبع . السائل :

  األقل أم خيالفه ؟ ما متبع ، طيب األكثر اآلن يوافق الشيخ :

  األكثر ؟ السائل :

  نعم األكثر يوافق األقل أم خيالفه ؟ الشيخ :

معليش يعين عدم اتباع األقل مش معىن ذلك أنه خمالفه ، ممكن يكون الواحد موافقه رأيا وخمالفه عمال  السائل :

.  



ذهنك يوافقه وإال خيالفه ؟  أنت اآلن حتكي لزوميات يلزم وما يلزم ؛ أنا أسألك هل الذي قائم يف الشيخ :

  واحدة من اإلثنني ؟

  ال ، خيالفه . السائل :

  طيب وال حول وال قوة إال باهللا ، ملا خيالفه يعاديه وإال يوده ؟ الشيخ :

  الذي يريد خيالف شيئا الزم يعاديه . السائل :

حياربوا دعوة احلق ، ما هي  بارك اهللا فيك ، خليك بقى ذه النقطة ؛ فنحن ندعوا الناس إىل أن ال الشيخ :

دعوة احلق ؟ أنت ذكرا مش أنا ، فأنت بقى اآلن يعطيك تنبيه مرشح أنك يقال إنك خامسي يعين مذهب 

  خامس ، يعين هو املذهب الواحد أو مرشح أن يقال لك إنك وهايب فخذ حذرك ، فخذ حذرك .

  احلليب : شيخنا تتميما ملا له صلة بالبحث

  نعم تفضل الشيخ :

  احلليب : يعين ذكر الدكتور البوطي يف كتابه الالمذهبية يذكرنا بكتابه اآلخر وهو السلفية

  بارك اهللا فيك الشيخ :

احلليب : فقد جعل عنوانا من أو بابا من أبواب كتابه عنوانه التمذهب بالسلفية بدعة ؛ فبهذا العنوان هدم كتابه 

  األول 

  اهللا أكرب !  الشيخ :

  لو نبذه هكذا موجزه عن كتاب السلفية واألشياء اليت ذكرها يف كتابه ؟احلليب : فشيخنا 

واهللا أنا اآلن ما أذكر التفاصيل ، خاصة الكتاب الثاين ما قرأته إطالقا لكن العناوين هذه كافية ، أنا  الشيخ :

ية هي يف جوهرها سألتك يا أخي آنفا أنه هل عندك فكرة عن الدعوة السلفية ، احلقيقة يا أستاذ الدعوة السلف

دعوة املسلمني إىل الرجوع إىل ما كان عليه السلف الصاحل من احلرص على التمسك بالكتاب والسنة فهما 

  وعمال .

حنن مع األسف نعلم يف هذه احلياة الطويلة اليت عشناها مع خمتلف الطبقات من املسلمني من علمائهم  الشيخ :

من أفراد قليلني جدا يف اعتقادنا هم الذين وصفهم الرسول عليه  فمن دوم أن هذا احلرص مفقود متاما إال

اآلن  ( إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء )الصالة والسالم يف قوله يف احلديث الصحيح : 

  ألجل إزالة الشبهات واإلشكاالت أال تظن أنت يا أستاذ أن اإلسالم يف غربة ؟

  نعم . السائل :



لو  ( إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء )ب فاآلن هذا احلديث صدق فينا اآلن طي الشيخ :

سألنا سائل فقال لنا من هم الغرباء ؟ حنن نعتقد أنه إن قيل هو كل من متمسك مبذهب من املذاهب األربعة ال 

رين ، وحيصر الفائدة من إمام دون يكون صادقا يف هذا ، ملاذا ؟ ألنه أوال هو يتعصب إلمام دون األئمة اآلخ

( اآلخرين ؛ ثانيا وهو األهم ال يصدق عليه تعريف الرسول للغرباء ، فقد سئل عنهم فقال عليه الصالة والسالم 

فاآلن خلينا نكون صرحيني كما جرينا يف  الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي )

لماء املذهبيني أم يصلحون ما أفسد الناس من بعده عليه الصالة والسالم من هذه اجللسة هل أنت تعلم يف الع

سنته ؟ أم هذا اإلصالح حمصور يف طائفة ؟ يف بعض البالد يسمون بأنصار السنة كمصر ، ويف بالد أخرى 

 إىل آخره يسمون بأهل احلديث كاهلند وباكستان ، ويف بعض البالد مثل األردن وسوريا وغريمها يسمون بالسلفيني

، وجيمعهم هؤالء كلهم أم حياولون أن يكونوا من الفرقة الناجية ؛ هل تعلم أنت غري هؤالء على تعدد أمسائهم 

واتفاقهم يف هدفهم هل تعلم أن هناك من ينتمي إىل مذهب من املذاهب األربعة حيرص أشد احلرص ليكون 

أنا أقول  حون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي )( هم الذين يصلغريبا كما وصفه الرسول عليه السالم ؟ 

مع األسف ال ؛ إذن فنحن نريد من كل علماء املسلمني أوال ، مث من طالب العلم الشرعي ثانيا ، مث من طالب  

كل العلوم مادام جيمعنا معهم اإلسالم أن يدندنوا معنا دائما وابدأ أن يكونوا غرباء أمثالنا ، طبعا هنا يف 

نت طبيب مثال ، أنا أستفيد من علمك وال أستطيع أن أعيش بغري علمك ، واملؤمنون كمثل ختصصات ، أ

اجلسد الواحد كما تعلم من احلديث الصحيح ؛ كذلك حنن نريد من كل أفراد املسلمني على اختالف ختصصام 

ن الرسول عليه السالم ودراسام أن يلتقوا معنا على كلمة سواء وهي احلرص أن نكون غرباء يف هذا الزمن ؛ أل

طوىب للغرباء شجرة يف اجلنة ، يقول الرسول عليه  ( إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء )قال : 

طوىب يف اللغة العامية هنيئا  ( يمشي الراكب المسرع تحتها مائة عام ال يقطعها )السالم يف احلديث الصحيح 

؛ فإذا عامل من علماء  ( يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي )م ؟ هلم ، من هم ؟ الغرباء ؛ ما صفته

املسلمني أصلح وأنت لست عاملا يف هذا اال وحسبك ما أنت فيه من اال من العلم جيب أن تكون معهم ، 

  أن تكون مستجيبا هلم يف الدعوة ؛ فحينئذ تدخل يف نئة الرسول عليه السالم هلؤالء الغرباء ؛

  تفضل يا دكتور . يخ :الش

سيدي الشيخ أنا يف هذا الوضع عندي تساؤالت كثرية ، أرى بأن السلفية تقول بأنه جيب أن ال نتبع  السائل :

املذاهب األربعة وأن توحيد هذه املذاهب ال ميكن أن حيصل ، أنا أرى بأن املذاهب األربعة هي مذاهب سلف 

رسول صلى اهللا عليه وسلم مبا استطاع كل واحد منهم أن جيتهد ورأى صاحل حاولوا أن جيتهدوا باألخذ عن سنة ال



أن هذا صحيحا ؛ لذا أرى أن علينا حنن معشر املسلمني أن حناول أن نأخذ من هذه املذاهب ومن غريها ، 

لى وعليكم أنتم علماء املسلمني أن تقوموا بتوحيد هذه املذاهب أو ليس توحيدا هلذه املذاهب وإمنا باالجتماع ع

رأي صحيح يف اآلراء املختلفة يف هذه املذاهب كنأخذ مثال مسألة الوضوء أو ما إىل ذلك أن يكون هنالك 

اجتماع من علماء املسلمني على رأي معني ، وأن ال نرتك احلبل على الغارب كما أرى يف هذا بأنك يا سيدي 

كل إنسان أن ال يتبع مذهبا وإمنا أن الشيخ يعين أنا أفهم من كالمك على حسب معرفيت بأنك تقول إن على  

  جيتهد إىل السنة ليصلح من هذه السنة ، هذا ال ينطبق إال عليكم معشر العلماء ..

  ساحمك اهللا ، ساحمك اهللا ! كل هذه اجللسة ، هذه هي الثمرة اليت اقتطفتها ؟ الشيخ :

  يا سيدي الشيخ خليين أكمل ما فهمته ؟ السائل :

؟ أنت تتهمنا خبالف ما فينا ، كيف تريد تكمل ؟ ما بين على فاسد فهو فاسد ، يعين  ما تريد تكمل الشيخ :

  تريد أنت حتكي حماضرة ساعة وبعدين تكون على شفا جرف هار ؟ وإال األحسن أنبهك على خطأك مبدئيا ؟

  تفضل ؟ السائل :

ا قد يفهم من رسالة البوطي أنه من قال لك أنا أقول وأنا تكلمت مع األستاذ هذيك الساعة ردا على م الشيخ :

يف إنسان يف الدنيا يقول إن هذا املسلم الفرنسي الذي أسلم أن هذا الزم جيتهد ويأخذ املسائل من الكتاب 

  والسنة ؟ ما مسعت هذا الكالم ؟

  مسعته . السائل :

  كيف أنت اآلن حتكي اآلن .. ؟  الشيخ :

  نأخذ من مذهب من املذاهب ..أنت ترجع يا سيدي الشيخ تقول ما يصري  السائل :

امسح يل ، امسح يل ، كيف تقول إين أقول كل مسلم الزم يأخذ حلاله ـ اهللا يهديك يا دكتور ـ أنا قلت  الشيخ :

  لك آنفا .

  أنا مل أتنبه . السائل :

م ال تعلمون (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتإذا الزم تنتبه ملا نقول ، اآلن أقول شيء جديد ، ربنا قال :  الشيخ :

ربنا يف هذه اآلية جعل اتمع اإلسالمي قسمني : عامل ، وغري عامل ؛ واوجب على كل من القسمني ما ال  ))

جيب على اآلخر ، أوجب على من ال يعلم ماذا ؟ أن يسأل ، وأوجب على من يعلم ؟ أن جييب ؛ كيف تقول 

آية توضح املسائل اليت اختلف فيها املسلمون قدميا أنت وتتهمين خبالف ما عندي ؟ أنا أؤمن ذه اآلية وبكل 

وحديثا ، منها أن املسلم عليه أن يرجع إىل كتاب اهللا وإىل حديث رسول اهللا ، وقلنا آنفا ملا كنا جنيب األستاذ 



قوله هنا حنن نفرق بني التقليد ، فيجب التقليد أحيانا على العلماء ، وبني التدين بالتقليد فهذا حرام ، هذه حنن ن

  ؛ لكن إذا جئنا إىل الواقع أنت مثال طبيب أنت ما تعرف هذه الصالة صحت أم مل تصح ؟ ما واجبك ؟

  واجيب أن أسأل . السائل :

ليس واجبك أن تقول أنا حنفي فقط ، أو أنا شافعي فقط ، واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق م  الشيخ :

ا ، أنا ما أقول لك أترك طبابتك ومهنتك وصنعتك وادرس بقى ، هكذا القرآن يقول لك وأنا أقول لك هكذ

املذاهب كما يقال اليوم الفقه املقارن ، وبعد ذلك ادرس علم احلديث اصطالحا وكذلك ادرس أصول الفقه حىت 

تتمكن بعد ذلك تعرف يا ترى الصواب إنه مس املرأة ينقض الوضوء أو ال ينقض الوضوء ، ال  ؟ ال جيب عليك 

لكن جيب عليك أن تسأل أهل العلم ، مث يالحظ منك وال مؤاخذة أنك تأيت وتقول عليكم كذا ، يا هذا ؛ 

أخي حنن على هذا ، حنن ندعوا أهل العلم وأهل االختصاص وما عهدك ببعيد ملا سألنا زميلك الدكتور قلنا له 

إذا وفقنا عند رسالته هو يقول إنه إن الدكتور البوطي اآلن ما رأيك هل يستطيع أن جيتهد واال ال ؟ قال واهللا 

يستطيع أن جيتهد ؛ أنا قلت له لكن هو ما زال شافعي املذهب ؛ فلماذا ال جيتهد ؟ فأنا البوطي اآلن أنزله يف 

منزلة رجل من عامة املسلمني ؟ فالتعميم هذا من أين اخذته ؟ أنه أنا أو غريي من طالب العلم يفرض على 

ن ؟ ال يا أخي هذه البضاعة ما هي صادرة من عندنا ، أنت سامعها من أعداءنا عامة املسلمني أم جيتهدو 

  . ...أعداء الدعوة رأيت كيف ؟ 

  . -يضحك الدكتور وطلبة العلم  - أنا ما مسعت ، اهللا يساحمك  السائل :

  طيب ما مسعت شيء ، طيب من أين هذه البضاعة طلعت منك إذا ؟ الشيخ :

  قول على حد مقدريت من الشيء الذي فهمته منك .أنا هذا تفكريي أ السائل :

  . - يضحك الشيخ رمحه اهللا  - اهللا أكرب ! كيف فهمته واهللا غريبة هذه  الشيخ :

  سائل آخر : خذوا من حيث أخذوا .

فقط يعين غريبة يا دكتور إن البضاعة جائية من اخلارج واآلن البضاعة ما طلعت منا ، حنن عم نقول  الشيخ :

مثال يتعلق يف مهنتك ، إذا كان طبيب طالب يف الطب هل يصلح أن جيري عمليات جراحية وهو سأضرب لك 

  ما زال يف الضحضاح ؟

  ال . السائل :

طيب وهكذا علم الشرع ، فكيف أنت تتصور كيف دخل يف عقلك أنه حنن نقول كل مسلم الزم يفتح  الشيخ :

هل املقصود فيه اجلماع وإال  (( أو المستم النساء ))يا ترى  القرآن ولو كان اجنليزيا ويفهم القرآن ويأخذ احلكم



  املقصود فيه اللمس ؟ كيف دخل يف عقلك أنه نقول حنن هكذا على رغم حديثنا السابق ساحمك اهللا فقط .

بالنسبة للمذاهب األربعة يا سيدي الشيخ يعين ال جيب على أي واحد منا أن يقول أنا حنبلي أو أنا  السائل :

  أو أنا مالكي ؟ جيب أن تذوب هذه املذاهب ؟ هذا السؤال الشيء أنا أحب أن أعرفه ؟ شافعي

  يا أخي اسأل ما شئت أنا أجاوبك بس أن تتهمنا مبا ليس فينا ، هذا ال جيوز يف دين اهللا . الشيخ :

  أنا مل أمك يا سيدي الشيخ ، سيدي الشيخ أنت جيب أن تكون أوسع صدرا من ذلك .. السائل :

عجيب هل أنت قلت آنفا ما  - الشيخ والطلبة يضحكون  - يعين وكل هذا ما تراين واسع الصدر ؟  لشيخ :ا

  مسعته مين ؟ 

  أنا هذا الذي فهمته . السائل :

  كيف فهمته ؟ واجلمهور اجلالس هل فهم معك واشرتك معك يف هذا الفهم ؟  الشيخ :

أنا ال يهمين ماذا فهم اجلمهور اجلالس ألين ال أستطيع أن  واهللا يا سيدي الشيخ أنا هذا الذي فهمته ، السائل :

أسأل كل واحد ماذا فهم ، إذا تقدر جتاوبين على السؤال الذي سألته أجبين ما حتب جتاوبين أنا أسحب سؤايل 

  واعتربين ما سألت .

شئت ،ما يعين ظان ما شاء اهللا عليك ، ما شاء اهللا عليك ، قبل أن تقول هذا الكالم أقول اسأل ما  الشيخ :

  أن سؤالك خطري كثري حىت ال أجيب ؟

بالنسبة للمذاهب األربعة هل يف كالمكم بأن هذه املذاهب يعين جيب أن ال يقول اإلنسان بأين شافعي  السائل :

  أو مالكي أو حنبلي أو ما إىل ذلك ؟

  أينعم ، جيب أن ال يقول ؛ أخذت اجلواب ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  يب ما رأيك أنت جيب عندك ؟ط الشيخ :

اهللا يساحمك يا سيدي الشيخ ، أنا ما أعرف يف الدين مثلك ، أنتم أهل العلم وقبل قليل تقول يل  ... السائل :

  أنا أسألك ملاذا أنا أسألك ؟  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون )): 

  مل أنا عم أقول لك ال تسألين ؟ الشيخ :

  ا يصري نقول ؟طيب مل م السائل :

  أنا أقول لك ال تسألين ؟ لكن يا ترى إذا قلت لك اسألين فهل ما جيوز أن أسألك ؟ الشيخ :

  اسأل طبعا . السائل :



وهذا ما أفعله معك ، أنا عم أقول لك مثل ما أنت ، جيوز أن تسألين وعم أقول لك اسألين مبا شئت  الشيخ :

  لكن هل هذا يعين أنه أنا ممنوع أسألك ؟

  ال ما ممنوع . لسائل :ا

  إذا ملاذا تستنكر أين أسألك ؟ أنا بعد ما أجبتك أقول لك أنت ما رأيك ؟ الشيخ :

أنا رأيي مبا قلت أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا ال أعرف فيجب علي أن آخذ بالشيء الذي قلته  السائل :

  حنكي مثال ؟ ألين ال أعلم أكثر من هكذا ؛ لكن أنا أسألك سؤال ليش إنه ما يصري

ما رأيك يا أبا ليلى تسمعه كالمه األول ؟ حىت يعرف الدكتور أنه متناقض يف كالمه ألنه بدأ يعمل  الشيخ :

(( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال حماضرة أنه أنتم يا أهل العلم الزم تعملون كذا وكذا ، رأيت؟ وهو اآلن يقول 

اقتنعت فبها وإذا ما اقتنعت اسأل حىت أجيبك ، إذا تريد التفصيل ؟ أنا يا دكتور أجبتك ال جيب فإن  تعلمون ))

  قلت تريد التفصيل .

واهللا أنا أحب ، أعرف ملاذا ؟ على عدم اتباع مذهب بعينه مل ما يصري نقول مثال أنا حنبلي أو حنفي  السائل :

  أو مالكي ؟ إذا يف إمكانية أنك حتكي يل .. ؟

  بارك اهللا فيك ، هذا ال جيوز ، واحد أقول لك تريد التوضيح قل نعم أو ال ؟ يا أخي ال تكرر الكالم الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

يضحك الشيخ  -ترجع وتقول إذا تريد جتاوب وإال ال ، ما معىن هذا ددين يعين واهللا غريب جدا  الشيخ :

  . - والطلبة رمحهم اهللا 

  احلليب : شيخنا يريد يتلطف بالسؤال  الدكتور 

ما طالع بيده يتلطف بالعكس ، أنت هل تعرف تاريخ املذاهب حىت نوفر وحىت نشطب شويه من  شيخ :ال

  الكالم ، تعرف تاريخ املذاهب ؟

  شيء بسيط . السائل :

  طيب هل تعرف أنه يف زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان يف مذاهب ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

ن ما نريد مذاهب اآلن مثل ما كان األمر األول ، ما يدخل يف عقلك أن طيب فإذا واحد قال لك حن الشيخ :

  هذا الكالم صحيح ؟

  نعم . السائل :



خالص ، ما تريد بقى ؟ ال جيب أن تكون حنفيا وال شافعيا وال مالكيا وال حنبليا وال غري مذهب  الشيخ :

سلمني الذين ماتوا قبل هذه املذاهب ماتوا شيعي وزيدي وحنو ذلك ؛ لكن حنن اليوم نقتصر على ما فينا ألن امل

مسلمني أم ماتوا غري مسلمني ؟ الشك ماتوا مسلمني ؛ فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غري متمسكني مبذهب من 

  املذاهب أال نكون مسلمني ؟ فإذا نريد نقول جيب إتباع مذهب فمن أين نأيت ذا احلكم الواجب ؟

؟  ) ...( عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي صحة احلديث الذي يقول أنا أقول ال أعلم مدى  السائل :

.  

  اهللا يهديك يا دكتور ، هؤالء مذاهب ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  نسيت أنك عم تسأل عن املذاهب األربعة ، هؤالء اخللفاء الراشدون هلم مذاهب ؟ الشيخ :

خللفاء الراشدون أم الراشدون من أهل السنة بعد الرسول هو املعىن كان باخللفاء الراشدين هم فقط ا السائل :

  صلى اهللا عليه وسلم ؟

  ما حسيت ماسويت أنت ، أنا سألتك ما أعطيتين جوابا ورجعت تسألين ؟ اهللا يساحمك . الشيخ :

  اخللفاء الراشدون مل يكن هلم مذاهب . السائل :

ادام أنك تعرف معنا بأنه قبل املذاهب األربعة كانوا طيب إذن ما تريد باحلديث ؟ ما تريد باحلديث ؟ م الشيخ :

مسلمني ، أين أروح فيهم اهللا يهديك بدك متنعين أحكي مع الدكتور يعين وأنشغل بالطعام ؟ فمادام واضح بارك 

اهللا فيك أنه قبل املذاهب األربعة كان يف مسلمني صاحلني ماتوا على اهلدى وعلى التقى إىل آخره ، ما الذي 

 طريقك أنه تستغرب ملا نقول حنن ال جيب على املسلمني أن يكونوا على مذهب من املذاهب األربعة واقف يف

أال يسعهم ما وسع السلف الصاحل ؟ ستقول نعم ، إذن ما بقي عندك سؤال هاته ؟ بسم اهللا بني بقى ما يصدر 

فعال وعلينا فكرا ، وهذا من  السؤال أنا آكل ، والغريب يف املوضوع أنك أنت تسأل ذاك السؤال وأنت معنا

عجائب التناقض ألنك تريد تقول يل كيف ؟ ألنه أنا أخشى أنك ما فهمت علي وجتيء وتبين عاليل وقصور 

على شيء ما فهمته علي ، كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعال وعلينا فكرا ، كيف ؟ كان من مجلة  

  مذهب معني صح ؟كالمك أنه أنت ما تتمسك مبذهب وال عشت أنا على 

  صح . السائل :

هذا هو الذي تلتقيه معنا يف هذا ، وحينئذ بتقول أنا أقول إنك فكرا علينا مل؟ ألنك تريد تقول أنت  الشيخ :

بتقول ال جيب ، كيف هذا ال جيب ؟ يا أخي لو كان جيب تكون أنت فاسق ألنك أنت ما على مذهب صح 



  أو ال ؟

ل التايل أنا تكلمت أوال بكالم وقلت لك إنه أنا أعرف أنه حنن على املذهب شيخنا املشكلة يف الشك السائل :

  احلنبلي لكن أنا ال أمل باملذهب احلنبلي ، هذا الشيء فعال ، أنت أجبت أنه

  يعين ماذا يريد يكون عاملا باملذهب احلنبلي ؟ ... الشيخ :

فس الوقت أنا أعلم عن الناس كلها أن ال جيب على اإلنسان أن يكون على مذهب معني ولكن يف ن السائل :

هذا من املذهب الفالين ، وهذا من املذهب الفالين ، وهكذا على هذا األساس أردت أن أعرف هل هذا 

  صحيح أم هذا خطأ ؟

  اآلن الدكتور هل ينصفين ؟ أنا أحكي عنه وهو حيكي عن الناس . الشيخ :

  طبعا أنا والناس كلها . السائل :

ي عنه وهو حيكي عن الناس يا حبييب أنت خمالف ، أنت غري متمسك مبذهب ، واقعك أنك أنا حيك الشيخ :

غري متمسك مبذهب فإما أن يكون التمسك مبذهب واجب فأنت تارك هلذا الواجب ؛ وإما أن ال يكون كما 

عملي مع نعتقد فأنت احلمد هللا كما قلت آنفا معنا فعال وعلينا فكرا ، هذا بقى الزم أنت تعدل موقفك ال

  موقفك الفكري حىت ال تكون متناقضا يف ذاتك .

أنا الذي أردت أن أقوله يا سيدي الشيخ إنه إذا كان هنالك من هو متمسك مبذهب معني من  السائل :

املذاهب األربعة فهم جزء من علماء املسلمني ألنه ال ميكن للناس العامة ، عامة الناس اليت ال تعلم الفقه أن 

مبذهب معني حىت لو قال أنا تابع لذلك املذهب ممكن يكون متبع شيء واحد أو اثنني أو ثالثة تكون متمسكة 

  لكن ال يتبع املذهب ؟

  احلليب : تسبيع النجاسة ، تسبيع النجاسات ؟

  فقط فهذا الشيء غري هذا ال ميكن الواحد فيهم يلم مبذهب معني . السائل :

  ؟ ...ء اهللا يوضح احلليب : شيخنا معليش يف سؤال لعله إن شا

معليش احفظ سؤالك ، هل أفهم من كالم الدكتور أنه بعد ما يدندن أنه ال ميكن يكون اإلنسان على  الشيخ :

اإلخوة الطلبة  - مذهب واحد فهو يسأل هل جيب أن يكون اإلنسان على هذا الشيء الذي ال ميكن ؟ 

  . - يضحكون 

  ون مرتني يكون أحسن .احلليب : أعيد السؤال يا شيخنا معليش وإذا يك

  . ...أنا أسأل 



عفوا ، أنت إخواننا هؤالء الذين نعيش معهم كثريا يعرفون من كالمي معهم أنه إذا طلبوا مين شيئا أقول  الشيخ :

هلم أنا تعرفون أنا ما ألقى مزاح مبعىن أستجيب فورا ؛ لكن الظاهر أنت ما عرفتين ولذلك صرت حتمسين بزيادة 

يا أخي أنا مستعد على عجري  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  - ر جتاوبين وإال أنا أمسك سؤايل أنه إذا كان تقد

  وجبري على شيخوخيت أن أجنلس معك حىت مطلع الفجر وتسأل ما شئت .

  اهللا خيليك . السائل :

كان   وأجيبك ما عندي ما يهمين بعد ذلك اقتنعت أو مل تقتنع ؛ ألن هذه القناعة ليست بيدي ، إذا الشيخ :

أما اهلداية بيد اهللا عزوجل ؛ ولذلك فأنا واسع جدا يف هذا اال  (( إن عليك إال البالغ ))اهللا يقول لنبيه 

وأنت ما تتضايق إطالقا من إلقاءك السؤال بعد السؤال فقط خل يكون سؤالك مقنن حبث إنك تشعر بضرورة 

الوقت وبضيع علينا الفائدة ، وأحببت أنا يف احلقيقة توجيه السؤال ليكون اإلجابة عليه ضروري وإال يضيع علينا 

من باب الدين النصيحة أن أذكرك بنفسك فأنت واقعك غري ما يبدو من لسانك الذي بعرب عما يف ذهنك كما 

  قال ذلك الشاعر

  إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا                                   جعل اللسان على الفؤاد دليال " "

يء الذي عم تفهمنا إياه بلسانك عم أشوفه خيالف واقعك من ذلك أنك عرفت أخريا أو عرضت وفصلت فالش

وبينت أنه عمليا ال ميكن أن يكون اإلنسان متمسكا مبذهب واحد ، إذا تسأل هل جيب التمسك مبا ال ميكن 

  ؟...يعين معناه أنه أنت غري مستقر فكريا وذهنيا 

دي ، جيوز أنا أسأت أو مل أستطع حتديد السؤال بشكل جيد ، أنا أقول من الواقع ما غري مستقر يا سي السائل :

  أنه ال أحد يتمسك مبذهب معني إال علماء املسلمني ألن اإلنسان امللم باملذاهب هذه هم علماء املسلمني ؟

  يعين اآلن تظن أنك أحسنت التعبري ؟ الشيخ :

  . -  يضحك السائل - أعتقد هذا الذي عندي  السائل :

  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  - رايح أفش خلقي باألكل  الشيخ :

  يا شيخي  ... السائل :

بارك اهللا فيك يا دكتور ملا حتدثنا مع زميلك هنا قسمنا العامل اإلسالمي إىل أقسام ، حطينا العلماء يف  الشيخ :

ين بتحط العلماء مقام العامة ؛ القسم األول ، أنت اآلن يف كالمك بتضع القسم األول مقام القسم األخري يع

حنن قلنا العلماء هم الزم جيتهدون ؛ اآلن تقول هم الذين يتمسكون باملذهب ألم يلمون باملذهب ، وهم 

الذين يعرفون باملذهب ؟ يا أستاذ يا دكتور هؤالء واجبهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة ما يكون هذا حنفي 



تقول إن هؤالء واجبهم غري واجب العامة ؛فأنت ملا بتقول أنت مثال وهذا شافعي ؛ فما لك أنت يا أخي ب

عشت عمليا يف بعض املسائل حنبلي ، شافعي ، أخل ، وميكن ما بتعرف متييز املسألة هي يف املذهب الفالين أو 

مثل غريه ، أقول لك هو كذلك ؛ ألن هذه ليست شغلتك ؛ لكن الذي عم تعنيهم العلماء هؤالء الزم ما يقولوا 

أو  ...ما قلنا عن البوطي ، إذا كان البوطي يقدر جيتهد ويأخذ من الكتاب والسنة مش الزم يقول عن نفسه 

ذاك يقول أنا حنفي ؛ فأنت اآلن عم تعكس املوضوع متاما ، هؤالء العلماء الذين يلمون باملذاهب هؤالء 

، ما يقولوا أنا حنفي ألن إمامي قال كذا ، هذا اتهدون ، هؤالء الزم يقولوا قال اهللا كذا ، قال الرسول كذا 

(( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم يقول طالب العلم الشرعيون فقط ؛ أما العامة فكما شرحنا آنفا يف قوله تعاىل : 

م العلماء إذا سئلوا أجابوا بقال اهللا ، قال رسول اهللا ؛ العامة ما يقولون قال اهللا قال رسول اهللا أل ال تعلمون ))

ما يفهموا ؛ لكن عليهم أن يسألوا الذين يفهمون ، من هم ؟ العلماء ، ابن القيم رمحه اهللا له شعر مجيل يقول يف 

  تعريف العلم ، ما هو العلم 

  " العلم قال اهللا ، قال رسوله           قال الصحابة ليس بالتمويه               

  بني الرسول وبني رأي الفقيه "     ما لعلم نصبك للخالف سفاهة                

اليوم حنن نعرف هذا الشيء ملا بتقول له يا أخي السنة كذا ، الرسول قال كذا ، بقول لك يا أخي مذهيب كذا ،  

هذا هو التدين باملذهب الذي ال جيوز ألنه عم يرد قول اهللا وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد خمالفة قول 

  ل اهللا ، ملاذا ؟ ملذهبه ، فإن كان عاملا ؟ قال اهللا وقول رسو 

  " فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة                              وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم "        

إن كان عاملا يقول ال أنا ال آخذ ذه اآلية وال آخذ ذا احلديث ألنه خالف مذهيب ، هذه ما بعدها مصيبة  

ب الفقه الشرعي ، كمان هذه مصيبة ، الزم أن يلقنوا يف املدارس يا طالب العلم ال بأس وإن كان من طال

درست املذهب الشافعي وعشت عليه مدة من الزمن لكن إذا تبني لك أنه يف مذهب ثاين كاحلنفي أو احلنبلي أو 

الدين قال اهللا قال  املالكي ما هو أصح من املذهب الذي عشت عليه ال تتشبس مبذهبك ألن هذا ليس دينا ،

رسول اهللا ، خذ باملذهب الثاين يف هذه املسألة مادام أن الدليل هو األقوى ، هكذا جيب أن يلقن طالب 

  الشريعة ، علم الشريعة ؛ أما واقع اليوم يف العامل اإلسالمي كما شرحنا آنفا نادر جدا جدا ؛ وعلى كل حال .

( إن اإلسالم بدأ ينا مع الدكتور هنا يف تفسري قوله عليه السالم : أنا ما أريد أن أخسر ما كنا انته الشيخ :

غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ، قالوا من هم يا رسول اهللا قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 

ل فأنا أرجوا أن نكون مجيعا من هؤالء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته من بعده ؛ ه سنتي من بعدي )



  عندكم شيء يا إخواننا ؟

  هل هي صحيحة ؟ ( ما أفسد الناس من سنتي )أرجوا التعليق على الزياده األخرية هذه  السائل :

  هي ثابتة نعم ، ما ضروري تكون يف نسبة الصحة باملعىن االصطالحي العلمي . الشيخ :

  هي من رواية كثري بن عبد اهللا ؟ السائل :

  ، ال ، روايات كثرية هذه ضعيفة جدا نعم .هي فقط ساحمك اهللا  الشيخ :

يف شيخنا سؤال وإن كان يعين و احلمد هللا وضح جدا البحث مع إخواننا الدكاترة جزاهم اهللا خريا ؛  السائل :

  لكن من باب وضع النقاط على احلروف يف جزئية هلا أمهية يف الواقع .

  تفضل . الشيخ :

ه ال جيوز التدين بالتمذهب واختاذ املذاهب األربعة دينا ، هل يستلزم من احلليب : إنه شيخنا هل عند ما تقول بأن

  هذا أو هل نفهم من هذا أن در هذه املذاهب األربعة وما نستفيد من علمها ؟

سبق اجلواب عن هذا مع الدكتور جاري باجلنب ، قلت له حينما قال يل إن اخلجندي يقول إنه يأخذ  الشيخ :

  ط كلمة فقط وحاسبته عليها ، تذكرون هذا ؟من الكتاب والسنة وح

  احلليب : نعم نعم .

ملاذا ؟ ألنه هو ال يقول ذا القول وال غريه وإمنا واجب الداعية إىل اهللا إىل إتباع كتاب اهللا وسنة رسول  الشيخ :

صحابة ، أقوال اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت هي األصل هلذا الدين اإلسالمي ؛ فذلك ال يعين إهدار أقوال ال

التابعني ، أقوال األئمة اتهدين ، هذا ال يعين بالعكس ، أنا نفسي أشرت أن هذا الكالم ال يصح نسبته 

للخجندي وحنن أعرف الناس بفضل اهللا بقيمة أقوال العلماء الذين سبقونا ؛ ألن هذه األقوال أقل ما يقال فيها 

ق الكتاب والسنة ومنها ما ال يوافق الكتاب والسنة ؛ ذلك ألن منها ما يصح ومنها ما ال يصح ، منها ما يواف

العلماء مجيعا متفقني على أن احلق ال يتعدد ، فإذا جاء قوالن خمتلفان يضطر أحدنا حينئذ أن يوازن بني القولني 

ك فليس ولذل " وبضدها تتبني األشياء "هذين املوازنة هذه ستفتح له طريقا من البحث والتفكري ، وقدميا قيل 

معىن الدعوى إىل الرجوع للكتاب والسنة ألهل العلم وأن أهل العلم عليهم أن يبينوا للناس ما أنزل اهللا يف القرآن 

والسنة ، هذا ال يعين إهدار أقوال الصحابة والتابعني واألئمة اتهدين ؛ لكن يعين مثل ما قال أخونا سابقا أن 

خذوا من الكتاب والسنة ؛ فإذن حنن هذا جواب سؤالك بإجياز ، إذا نأخذ من حيث أخذوا ، من أين أخذوا ؟ أ

حنن نستعني بأقوال العلماء الصحابة والتابعني وأتباعهم واألئمة اتهدين ليس األربعة بل واألربعني واألربعمائة ، 

هل العلم ، نستعني واألربعة آالف ؛ ألن األئمة اإلسالمية ما شاء اهللا فيها كما يعلم طالب العلم الربكة من أ



  بأقوال هؤالء العلماء لفهم أصح األقوال املوافقة للكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس ؛ لعلي أجبتك ؟

  احلليب : بارك اهللا فيك .

  ولعلنا وضعنا النقاط على احلروف ؟ الشيخ :

  احلليب : جزاك اهللا خريا

  وإياك . الشيخ :

  طوىب شجرة يف اجلنة السائل :

  كيف الشيخ :

أما ذاك حديث  ( تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها )طوىب شجرة يف اجلنة أنا أعرف تتمة احلديث  السائل :

فقد ذكرمت طوىب  ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب حولها ـ وفي رواية ظلها ـ مائة عام ما يقطعها )آخر 

  خل يف الروايتني أم هناك رواية مستقلة ؟إىل آخره فال أدري هل هناك تدا ...شجرة يف اجلنة يسري الراكب 

  كيف يعين أنا ما فهمت سؤالك ما هو املتداخل ؟  الشيخ :

( ، مسعت منكم تقولون  ( طوبى شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها )احلديث  السائل :

ملعىن ، فهذا أنا أحفظ أنه يعين ذا ا طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب يعني حولها مائة عام ما يقطعها )

  حديث آخر مستقل يعين عن ذاك ؟

  هو كذلك ؛ لكن ما هو اإلشكال ؟ الشيخ :

  اإلشكال أن طوىب شجرة يف اجلنة ، تتمة احلديث خترج ثياب أهل اجلنة من أكمامها ؟ السائل :

حديث آخر فال بس أنت بارك اهللا فيك عم تعرتف من جهة أخرى أن هذا حديث آخر ، فإذا كان  الشيخ :

إشكال مبعىن هل يعين أنه ال ميكن أن يقال بأن طوىب من الضخامة والسعة حبيث إنه يسري الراكب اد حتتها 

  مائة عام ال يقطعها وأن هذه الشجرة خيرج منها ثياب أهل اجلنة هل يف منافاة ؟

  ال منافاة . السائل :

، كأنه سؤالك تريد أن تقول هل هناك حديث آخر غري إذا أنا أفهم أن سؤالك ما هذا الذي طرحته  الشيخ :

  حديث األكمام املفسر لشجرة طوىب ؟ اجلواب بداهة نعم ، واضح ؟

  نعم . السائل :

  احلليب : شيخنا أنا الذي فهمته يف بادئ كلمته غري هكذا

  .  -يضحك الشيخ رمحه اهللا - وأنا هكذا فهمت ؛ لكن ما رأيك هو نعم على كالمي هذا  الشيخ :



( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها وحولها مائة عام احلليب : شيخنا هو يقول إنه يف حديث يقول 

... (  

  هو يقول . الشيخ :

  احلليب : هو قال وجاء ذا احلديث .

  أنا أقول هكذا وهو نعم على كالمي . الشيخ :

  شيخنا ...احلليب : 

  تفضل الشيخ :

لمة طوىب بتسمية هذه الشجرة ، وإمنا يف حديث آخر فيه ذكر طوىب أنه خيرج من احلليب : فما يف حديث يف ك

  أكمامها ؟

  هو كذلك  الشيخ :

  . ...طوىب شجرة يف اجلنة  السائل :

  احلليب : ال يا شيخنا ، هو إشكاله أنه ما يف حديث فيه كلمة طوىب لتلك الشجرة ؟

  هو الشيخ يقول يف حديث هذا وحديث هلذا . السائل :

  أينعم . الشيخ :

  احلليب : يعين هو يسألك هل يف حديث هكذا ؟

  . -يضحك الشيخ رمحه اهللا  - هو أخذ اجلواب بارك اهللا فيك ، هو نعم على جوايب  الشيخ :

يف عندي أنا ما فهمت أنه يف حديث ذا اللفظ ، إمنا فهمت أن املعىن عام ، املعىن أن هذه طوىب ال  السائل :

  من الضخامة مبكان ..تنايف أن تكون 

( طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المجد تحتها وهناك حديث آخر كما مسعته أكثر من مرة  الشيخ :

  ) ...مائة عام ال يقطعها 

  وهو يف السلسلة الصحيحة .. السائل :

   .فحديثي يسلم على حديثك ، وحديثك يسلم على حديثي أي فيلتقيان ويتصافحان ، واحلمد هللا الشيخ :


